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P R O T O K Ó Ł  
KONTROLI SPRAWDZAJ ĄCEJ 

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej nr 1 
ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.  

w dniu 17 grudnia 2013r. 
 
 

 

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. 2013r., poz. 182 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, 

poz.543 ze zmianami), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

 

 

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Aleksandra Kaczmarek starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 576-1/2013  

z dnia 13 grudnia 2013 r. – przewodnicząca zespołu;  

2. Ewelina Tomaszewska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody  

nr 576-2/2013 z dnia 13 grudnia2013 r.  

 (akta kontroli str.1-4 ) 

 

przeprowadził w dniu 17 grudnia  2013 r. w Domu Pomocy Społecznej nr 1  

w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji 

zaleceń pokontrolnych wydanych pismem PS.I.AKac0551-181-395/0550-28/0934-15/09  

na skutek kontroli doraźnej przeprowadzonej w jednostce w dniach  05-12 stycznia 2010r.  

zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

LUW. 

Kontrola została przeprowadzona w obecności w obecności Pani Iwony Madajczak -  

Dyrektora Domu, Elżbiety Kubickiej – głównego specjalisty działu terapeutyczno-

opiekuńczego oraz Pani Ewy Wasielewskiej – kierownika  działu organizacyjnego 

Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.   

PS-I.431.2. 12.2013 
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Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.  

Pismem z dnia 10 marca 2010r. r. znak: PS.I.AKac0551-181-395/0550-28/0934-15/09 

wydano jednostce do realizacji następujące zalecenia: 

1. Poprawić estetykę pokoi mieszkańców w budynkach „Domu dla Kombatanta” 

oraz „Domu Mieszkalnego”. 

2. Przedstawić kwalifikacje pracownika zatrudnionego na stanowisku aspiranta pracy 

socjalnej. 

3. Kontynuować działania wobec mieszkańców z problemem alkoholowym. 

 
Ocenie poddano następujące zagadnienia: 

1. Standard usług bytowych (potrzeby remontowe – poprawa estetyki w budynkach 

Domu znajdujących się poza budynkiem głównym). 

2. Kwalifikacje pracownika zatrudnionego na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. 

3. Działania wobec mieszkańców z problemem alkoholowym. 

 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 09 grudnia 2013r. 

znak PS-I.431.2.12.2013. ETom. 

 (akta kontroli str. 5-12) 

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń: 

 

1. Standard usług bytowych  

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin wybranych pomieszczeń na terenie 

Domu pod kątem realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. 

Dokonano oględzin 25 pomieszczeń:  w  „Domu Mieszkalnym” – wejście pierwsze 4 pokoje 

mieszkalne;  „Domu Mieszkalnym” – wejście centrum – 2 pokoje mieszkalne oraz łazienka;   

Dom Kombatanta – łącznie 18 pokoi. Ustalono, że wszystkie zwizytowane pomieszczenia 

zostały wyremontowane, odmalowane i odświeżone. Pomieszczenia czyste, urządzone 

estetycznie według upodobań mieszkańców.  
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w trzech pokojach w Domu Kombatanta  

(segment E i G) pomimo dokonanego remontu znajdują się nieznaczne odpryski farb, 

pęknięcia na suficie. 

(akta kontroli str. 13-14) 

 

Zalecenie dotyczące poprawy estetyki pokoi mieszkańców w budynkach „Domu  

dla Kombatanta” oraz „Domu Mieszkalnego” zostało zrealizowane.  

 

 

2. Kwalifikacje pracownika zatrudnionego na stanowisku aspiranta pracy socjalnej 

 

W ramach prowadzonych czynności ustalono, że na dzień kontroli Dom nie zatrudnia 

pracowników na stanowisku aspirant pracy socjalnej.   

Z przedłożonej dokumentacji oraz złożonych pisemnych wyjaśnień  wynika, że w okresie 

od 9 lipca 2002 do 30 września 2011r.  Pani M.P. była zatrudniona w Domu na stanowisku 

aspirant pracy socjalno-opiekuńczej. Umowa o pracę została rozwiązana na mocy 

porozumienia stron na wniosek pracownika, w związku z przejściem na emeryturę.   

(akta kontroli str. 15-18) 

 

Brak możliwości oceny stopnia realizacji zadania. 

 

3. Działania wobec mieszkańców z problemem alkoholowym 

 

Czynności kontrolne przeprowadzone w dniach 05-12 stycznia 2010r. wykazały  

że w Domu przebywają mieszkańcy z problemem alkoholowym. Dyrektorowi Domu wydano 

zalecenie w kierunku kontynuowania działań wobec mieszkańców z problemem 

alkoholowym. 

 

W trakcie kontroli ustalono, że w Domu obowiązuje Regulamin mieszkańca Domu 

Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Dokument określa podstawowe prawa  

i obowiązki mieszkańca tego Domu.  W Regulaminie znajduje się zapis, który zabrania 

mieszkańcom Domu wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie  DPS,  

z wyjątkiem symbolicznych ilości napojów alkoholowych z okazji okolicznościowych imprez 
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organizowanych za wiedzą i zgodą personelu. W stosunku do mieszkańców, którzy naruszają 

przepisy Regulaminu stosowane są środki zapobiegawczo–dyscyplinujące. 

W Domu obowiązuje również „Regulamin pomieszczeń mieszkalnych dla osób 

uzależnionych”. Z treści dokumentu wynika, że dla mieszkańców uzależnionych od alkoholu  

i innych środków psychoaktywnych przeznaczone są odrębne pomieszczenia mieszkalne. 

Nadzór nad pomieszczeniami sprawują: portierzy, pracownicy oddziału nr I oraz członkowie 

Rady Mieszkańców. W Regulaminie znajdują się zapisy na temat praw i obowiązków osób 

zamieszkujących tą część Domu, w tym m.in.: zakaz wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych lub innych środków odurzających, dbanie o czystość pomieszczeń. 

W niniejszym dokumencie mieści się zapis dotyczący obowiązku opuszczania  

przez mieszkańców tej części Domu ich własnych pokoi codziennie w dni robocze  

w godzinach od 9.00 do 12.00 (pomieszczenia w tym czasie są zamykane). Niniejszy zapis 

wzbudza wątpliwości kontrolujących w zakresie ograniczenia praw mieszkańców  

do swobodnego korzystania z pomieszczeń  Domu. 

W Domu obowiązuje również dokument z dnia 12 grudnia 2013r. „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i jego skutkom w placówce”. Dokument określa szereg działań 

podejmowanych przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy wobec mieszkańców Domu 

nadużywających alkoholu. W tym zakresie przyjęto również wyjaśnienia Pani Bożeny 

Ziontkowskiej-Jesis - osoby zatrudnionej w Domu na stanowisku psychologa. Wyjaśnienia 

wskazują na oddziaływania podejmowane wobec mieszkańców z problemem alkoholowym  

w poszczególnych obszarach: opieka medyczna, opieka rehabilitacyjna, działania 

socjalizujące, oddziaływania terapeutyczne, oddziaływania dyscyplinujące. W trakcie 

czynności kontrolnych dokonano weryfikacji powyższych oddziaływań w oparciu  

o przedstawioną kontrolującym dokumentację.  

Podczas kontroli przeanalizowano: 

• dokumentację związaną z zapobieganiem patologiom społecznym trzech mieszkańców 

oraz indywidualne plany wsparcia tych mieszkańców; 

• zeszyt skarg i wniosków w latach 2011, 2012, 2013;  

• książkę raportów pielęgniarskich z oddziału III DPS i Domu Mieszkalnego w okresie 

od 06 maja 2013r. do 26 września 2013r.;  

• protokoły z kontroli bezpieczeństwa pożarowego, ładu, porządku i dyscypliny pracy 

na terenie Domu w okresie od 11 marca 2012r. do 08 grudnia 2013r.; 

• protokoły dotyczące interwencji z posiedzenia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. 
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Ustalono, że na dzień kontroli w Domu przebywało 7 mieszkańców z problemem 

alkoholowym. Do analizy wybrano akta 3 osób w losowej kolejności.  

W aktach znajdują się podpisane przez Dyrektora Domu nagany za nadużywanie 

alkoholu, nieprzestrzeganie norm społecznych, obrażanie mieszkańców, używanie 

wulgaryzmów, jak również zakłócanie spokoju w placówce. Stosowane są również sankcje  

w postaci upomnienia, przeniesienia do innego pokoju czy też komisyjne wylewanie alkoholu 

będącego w posiadaniu mieszkańca. 

Taki sposób postępowania z mieszkańcami został zakwestionowany  

przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, co zostało zawarte w Raporcie 

Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji  

w roku 2012. W rozdziale 7 pkt 3 cyt. Raportu opisano podobne przypadki zaobserwowane 

przez kontrolujących w części domów pomocy społecznej w kraju. „Według przedstawicieli 

Mechanizmu regulacje wewnętrzne domów pomocy społecznej nie mogą wprowadzać 

postanowień w przedmiocie karania mieszkańców.”  Wymierzane kary w postaci upomnienia, 

przeniesienia do innego pokoju, udzielenia nagany pozostają w związku z konstytucyjnie 

określonymi wolnościami i prawami jednostki. „…ograniczenia w zakresie korzystania  

z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,  

gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego… Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W aktualnym stanie 

prawnym brak jest takiego umocowania, gdyż powołująca domy pomocy społecznej ustawa o 

pomocy społecznej nie zawiera w przedmiotowej materii żadnej regulacji”. 

Z akt mieszkańców wynika, że wobec mieszkańców nadużywających alkoholu  

lub innych środków psychoaktywnych podejmowane są następujące działania: rozmowy 

pouczające, w tym mobilizujące mieszkańców do podjęcia leczenia w Ośrodku Terapii 

Uzależnień, planowanie indywidualnego wsparcia w zakresie dotyczącym uzależnienia, 

kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego, pism do Prokuratury Rejonowej z prośbą  

o złożenie wniosku do sądu o stacjonarne przymusowe leczenie odwykowe,  organizowanie 

zajęć terapeutycznych. 

Z dokumentacji dotyczącej planowania indywidualnego wsparcia wynika, że cele założone  

w planach wybranych mieszkańców są sformułowane w sposób określający zadania  

do wykonania przez pracownika Domu. Analizowane cele nie odzwierciedlają również 

rozpoznanych potrzeb mieszkańców.   
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu odbywają się posiedzenia zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego tzw. „posiedzenia z interwencji”. Przeanalizowano okres  

od 23 listopada 2011r. do dnia kontroli. Ustalono, że w wymienionym okresie zespół spotkał 

się 18 razy. Spotkania dotyczyły interwencji personelu Domu w związku z nadużywaniem 

alkoholu przez mieszkańców. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy,  

których dotyczyła dana interwencja, w trzech spotkaniach mieszkańcy odmówili złożenia 

podpisu pod protokołem. 

            W toku kontroli przeanalizowano książkę skarg i wniosków w okresie od 2011r.  

do dnia kontroli. Ustalono, że żaden z wpisów nie dotyczył kwestii związanych  

z nadużywaniem środków psychoaktywnych przez mieszkańców. 

W Domu obowiązuje dokument dotyczący procedury obchodów na terenie budynku 

głównego oraz na obszarze Domu dla Kombatanta i Domu Mieszkalnego. Czynności te mają 

na celu sprawdzenie otoczenia mieszkańca, w tym stanu technicznego urządzeń  mogących 

powodować zagrożenie życia i zdrowia, rozpoznanie stanu mieszkańca oraz jego potrzeb. 

Obchód personelu jest dokumentowany w raporcie pielęgniarskim. Przeanalizowano książkę 

Raportów Pielęgniarskich z oddziału III w okresie od 26 września 2013r. do dnia 11 grudnia 

2013r. oraz Domu Mieszkalnego od 06 maja 2013r. do 16 grudnia 2013r. W wymienionych 

okresach znajduje się 26 wpisów dotyczących incydentów z udziałem mieszkańców będących  

pod wpływem środków odurzających. 

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano protokoły z bezpieczeństwa 

pożarowego, ładu, porządku i dyscypliny pracy na terenie Domu w latach 2012/2013. 

Ustalono, że we wskazanym okresie w sześciu protokołach znajduje się opis interwencji  

z udziałem mieszkańców będących pod wpływem alkoholu. Pod każdym protokołem 

podpisuje się dyrektor Domu wydając jednocześnie odpowiednie dyspozycje.   

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania dotyczącego kontynuacji działań 

wobec mieszkańców z problemem alkoholowym. Występują trudności w formułowaniu celu 

głównego w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców oraz w określaniu ich potrzeb.  

Naruszono prawa mieszkańców w zakresie ograniczenia ich praw do swobodnego 

korzystania z ich własnych pokoi. 

Zalecenie dotyczące kontynuacji działań wobec mieszkańców z problemem 

alkoholowym zostało zrealizowane. 

(akta kontroli str. 19-94) 

 

Na tym kontrolę zakończono. 
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WNIOSKI :  

Zrealizowano zalecenie w zakresie: 

• Poprawy estetyki pokoi mieszkańców w budynkach „Domu dla Kombatanta” oraz „Domu 

Mieszkalnego”. 

• Kontynuacji działań wobec mieszkańców z problemem alkoholowym.  

 

Brak możliwości oceny stopnia realizacji zalecenia dotyczącego przedstawienia kwalifikacji 

pracownika zatrudnionego na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. 

 

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

• Pomieszczeń Domu wymagających remontu; 

• Działań podejmowanych przez Dyrektora Domu w stosunku do mieszkańców  

z problemem alkoholowym. 

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadań pod względem: 

• Naruszono prawa mieszkańców w zakresie ograniczenia ich praw do swobodnego 

korzystania z ich własnych pokoi; 

• Rozpoznawania potrzeb mieszkańca i formułowania celów indywidualnych planów 

wspierania. 

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Domu Pomocy 

Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. książki kontroli pod pozycją Nr 21. 

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki oraz kierownicy 

danych komórek. 

 

 Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r.  
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli 
może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia  
jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.  
 Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, 
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń 
zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania protokołu kontroli.  
 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
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podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.  

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. 
drugi – Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach 
Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 
 

 

 

 Kontroluj ący:     

                                                            

  

 

 

Aleksandra Kaczmarek  

                Starszy Inspektor 

 

Ewelina Tomaszewska 

      Starszy Inspektor Wojewódzki 

 

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  

w Gorzowie Wlkp. 
 

Gorzów Wlkp., dnia  17 luty 2014r                                                  Gorzów Wlkp. , dnia 26 lutego 2014r 

 

DYREKTOR 
 

Iwona Madajczak 
 


